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1. WSTĘP
Zgodnie ze Statutem naszego Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą
Oddziałów SIMP i zwoływane jest, co 4 lata a obecne obejmuje okres 2018 - 2022.
Zgromadzenie ma na celu:
− Podsumowanie upływającej kadencji.
− Przyjęcie programu działania na kadencję 2022-2026.
− Wybór władz Oddziału: Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
− Wybór delegatów na XXXV Walny Zjazd Delegatów SIMP.
Miniona kadencja charakteryzowała się dwoma diametralnie odmiennymi okresami w funkcjonowaniu
naszego Stowarzyszenia. W okresie pierwszym przypadającym na lata 2018 – 2020 realizowaliśmy planowo
podejmowane inicjatywy i działania w tradycyjnych formach nie odbiegających od lat poprzednich. Natomiast
w drugim okresie kadencji przypadającym na lata 2020 -2022 w związku z wybuchem światowej epidemii spowodowanej wirusem COVID - 19 (wirus SARS-CoV-2) i licznymi obostrzeniami wprowadzonymi przez krajowe
władze rządowe, dotychczasową działalność musieliśmy drastycznie ograniczyć zgodnie z poniższymi wytycznymi:

13 marca 2020 r. Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego które obowiązuje od
14 marca 2020 r. do odwołania. Stan zagrożenia wprowadzono celem przeciwdziałania i zwalczania epidemii COVID-19 (wirus SARS-CoV-2).
Zarządzenie wprowadziło liczne środki prewencyjne w tym:
− czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
− czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
− zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
− obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych.
Powyższe ograniczenia dotknęły również SIMP, wpływając na obniżenie aktywności zarządu oddziału,
kół zakładowych, sekcji n-t, towarzystw naukowych i indywidualnych członków. Odwołano liczne planowane
imprezy i ograniczono bieżącą działalność do minimum. Wszelkie decyzje i kontakty podejmowano telefonicznie i elektronicznie. W miarę upływu kadencji, stopniowo łagodzono obostrzenia co umożliwiło w końcowym
jej okresie podjąć szereg działań i przywrócić normalne funkcjonowanie.
W tym trudnym okresie z licznymi ograniczeniami i obostrzeniami zaistniała bezprecedensowa sytuacja Zamku SIMP w Rydzynie, w której zabrakło środków finansowych na jego funkcjonowanie. Oddział SIMP w
Łodzi podejmując stosowne uchwały wsparł Zamek finansowo łączną kwotą blisko 6500 zł.
Wśród istotnych najważniejszych wydarzeń upływającej kadencji należy wymienić:
− Walny Zjazd Delegatów SIMP w 2018 r. obradujący w Rydzynie, w którym nasi delegaci aktywnie
uczestniczyli w pracach zjazdowych. Do najwyższych władz Stowarzyszenia z naszego oddziału zostali wybrani następujący Koledzy: Andrzej Gołąbczak, któremu powierzono funkcję wiceprezesa,
Stanisław Sucharzewski został członkiem Komisji Rewizyjnej, zaś Wacław Gałecki został członkiem
Głównego Sądu Koleżeńskiego.
− Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SIMP, którego celem był wybór firmy audytorskiej do zbadania
łącznego sprawozdania finansowego Zarządu Głównego SIMP za lata 2017 i 2018. Zjazd odbył się
w Domu Technika w Warszawie. Oddział w Łodzi reprezentowali delegaci: Ryszard Grenda, Stanisław Sucharzewski, Mieczysław Staniucha.
− Uroczyste obchody jubileuszowe 85-lecia zorganizowanej działalności SIMP w regionie łódzkim.
Miejscem spotkania był Hotel Grzegorzewski w pobliskim podłódzkim Tuszynie, w którym uczestniczyło blisko 80 0sób.
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−

−

Uroczystość wręczenia Andrzejowi Styczyńskiemu członkowi SIMP z oddziału w Łodzi Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” – Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu. Wyróżnienie nadała Kapituła Polskiego Lobby Przemysłowego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Uroczystość miała miejsce 23.03.2019 r. w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych
w Warszawie.
Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej zmarłemu Profesorowi Bogdanowi Kruszyńskiemu, który był członkiem SIMP od 1971 r. Tablicę odsłonięto 26 września 2019 r. realizując
uchwałę Senatu Politechniki Łódzkiej w brzmieniu „Nadanie imienia Profesora Bogdana Kruszyńskiego Hali Technologicznej Instytutu Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn”.

Szczegółowy opis pozostałych wydarzeń oraz dokładne zaprezentowanie działalności organizacyjnej,
statutowej i gospodarczej wraz z danymi statystycznymi opisano w dalszej części sprawozdania.
Należymy do średniej wielkości oddziałów. Liczba członków naszego oddziału zmniejszyła w porównaniu z poprzednią kadencją i jest nas obecnie około 200 osób. Wynika to min. z faktu zaprzestania działalności
koła studenckiego SIMP w Politechnice Łódzkiej. Naszą działalność merytoryczną wynikającą z zadań statutowych stowarzyszenia prowadzi zarząd oddziału przy wsparciu powołanych komisji. Również koła zakładowe,
koło uczelniane, koło seniorów, sekcje i towarzystwa naukowo-techniczne są organizatorami licznych imprez..
Bieżącą działalność o charakterze technicznym realizujemy poprzez organizację licznych spotkań w zakładach
pracy i innych instytucjach, zwykle połączonych z referatami naukowymi względnie popularnonaukowymi oraz
spotkań z firmami przemysłowymi prezentującymi swoją działalność przemysłową.
Szczególną troską Zarządu jest utrzymywanie dobrej współpracy z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Łódzkiej oraz ponadgimnazjalnym szkolnictwem zawodowym. Propagujemy tam nasze konkursy dla
studentów i uczniów na najlepsze prace dyplomowe o charakterze mechanicznym na szczeblu oddziału i ogólnopolskim. Organizujemy uroczyste wręczanie dyplomów i nagród dla laureatów. Naszą działalność naukową
kreują i ubogacają pracownicy naukowi Politechniki Łódzkiej i innych uczelni technicznych w kraju z tytułami
profesorów i doktorów licznie reprezentowani w sekcjach i towarzystwach n-t SIMP oraz zarządzie oddziału.
Dużą popularnością wśród naszych członków cieszą się coroczne wyjazdy techniczno-turystyczne
w tym zagraniczne, a nasze „spotkania wigilijne” gromadzą corocznie dużą liczbę uczestników.
Dobre wyniki wypracowuje Komisja Energetyczna działająca przy oddziale prowadząca szkolenia i egzaminy w zakresie uprawnień energetycznych gwarantujące stabilność finansową pomimo comiesięcznych
spłat zobowiązań wobec ZUS.
Cieszy nas obecność i aktywność naszych członków we władzach Łódzkiej Rady Federacji SNT-NOT
i licznych jej komisjach.
Dla nowo wybranych władz SIMP Oddziału Łódzkiego na następną kadencję, ustępujący zarząd składa
następującą propozycję tematów do ewentualnego wykorzystania w swojej działalności:
− Kontynuować współpracę z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Łódzkiej i ponadgimnazjalnym szkolnictwem technicznym utrzymując dotychczasowe formy działania i rozwijając nowe;
− Uaktywnić współpracę z oddziałami SIMP regionu Łódzkiego;
− Działać na rzecz stabilizacji organizacyjnej i finansowej oddziału, utrzymując wysokość składki
członkowskiej;
− Działać na rzecz podniesienia punktacji dla czasopism technicznych sponsorowanych przez SIMP;
− Kontynuować dotychczasowe formy działalności, jak: organizowanie zebrań z członkami połączonych z odczytami (również w zakładach pracy i w PŁ), wyjazdów techniczno-turystycznych i spotkań towarzyskich.
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Koleżanki i Koledzy!
Serdecznie dziękuję Zarządowi, Komisji Rewizyjnej, Sadowi Koleżeńskiemu i wszystkim członkom
SIMP działającym w kołach, sekcjach, towarzystwach naukowo-technicznych i agendach gospodarczych, za
włożony wysiłek i poświęcony czas, czym przyczyniliście się do osiągniętych rezultatów w naszej działalności.

Prezes Oddziału SIMP w Łodzi
Stanisław Sucharzewski
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2. REALIZACJA UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO (z dnia 15 maja 2018r.)
Lp.
1.

Treść przyjętej uchwały
Kontynuacja dotychczasowych form działalności statutowej poprzez:
a) organizację zebrań z członkami połączonych z odczytami, pokazami technicznymi (również w zakładach
pracy/PŁ
b) organizowanie wyjazdów technicznoturystycznych

c) organizowanie spotkań towarzyskich

2.

Kontynuacja współpracy z Wydziałem Mechanicznym PŁ i średnim szkolnictwem
technicznym

3.

Kontynuacja współpracy z sekcjami i towarzystwami n-t Oddziału SIMP w Łodzi

4.

Kontynuacja współpracy z ŁRF SNT NOT w
zakresie uczestnictwa w Festiwalu Nauki,
Techniki i Sztuki
Uaktywnienie współpracy z oddziałami
SIMP regionu łódzkiego
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Realizacja uchwały
Organizowano zebrania z członkami stowarzyszenia na terenie zakładów pracy, w Politechnice Łódzkiej. Zebrania te
miały w programie ciekawe odczyty, pokazy techniczne
połączone ze zwiedzaniem zakładu.
Przynajmniej raz w roku Komisja ds. integracji członków
organizowała dla członków SIMP i ich rodzin wyjazd techniczno-turystyczny krajowy lub zagraniczny. Wyjazd taki
obejmował zwiedzanie zakładu techniczno-produkcyjnego, muzeum technicznego oraz zwiedzanie interesującego obszaru turystyczno-krajoznawczego ze zwiedzaniem
ciekawych obiektów położonych na trasie wyjazdu.
Kontynuacja dotychczasowych form organizowania spotkań towarzyskich w kołach zakładowych, organizacja Dnia
Seniora, Jubileuszowych Zebrań Oddziału, kół, spotkań wigilijnych itp.
Poprzez współpracę z Kołem SIMP przy PŁ utrzymano Konkurs na Najlepszą Pracę Dyplomową Absolwenta Wydziału
Mechanicznego PŁ. Zachęcano szkoły ponadgimnazjalne do
udziału w Ogólnopolskim Konkursie Technik Absolwent.
− współpracowano z przewodniczącymi sekcji i towarzystw
n-t działających na terenie innych oddziałów SIMP w zakresie wspólnej organizacji narad, sympozjów, konferencji
− bieżąca współpraca z kołami SIMP PŁ w celu udziału SIMP
w prezentacji ciekawych tematów prac dyplomowych,
doktorskich
− organizowano przez sekcję, towarzystwo nt. wspólne zebrania z członkami SIMP na terenie PŁ, instytucji lub zakładu
W okresie kadencji ŁRFSNT NOT nie organizowała Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki – takiej współpracy w kadencji 2018-2022 nie było
− oddział SIMP w Łodzi brał udział w spotkaniach SIMP regionu łódzkiego
− oddział SIMP w Łodzi kontynuował zapraszanie prezesów
SIMP regionu łódzkiego na spotkania jubileuszowe, wigilijne i inne okazjonalne
− mimo wysiłków nie udało się pozyskać członków wspierających oddziału SIMP w Łodzi
− prężnie działająca Komisja Kwalifikacyjna Nr 310 SIMP
pozyskała instytucje i osoby prywatne na szkolenia i egzaminy kwalifikacyjne z zakresu eksploatacji i dozoru
− prowadzono kontrolę ściągalności składek członkowskich
Temat miał być przedstawiony i przedyskutowany na forum Zarządu Głównego SIMP – nie zrealizowany
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Działalność na rzecz stabilizacji organizacyjnej i finansowej oddziału SIMP w Łodzi

7.

Działalność na rzecz podniesienia punktacji
dla czasopism technicznych sponsorowanych przez SIMP
Określenie zasad dostępności (możliwości − ustalono zestaw tytułów czasopism technicznych wykopublikacji) dla członków SIMP do czaso- rzystujących logo SIMP – sprawa trudna
pism technicznych, których Redakcje wyko- − określono podstawowe zasady dostępności (możliwości
rzystują logo SIMP
publikacji)
Uczczenie rocznicy 85-lecia SIMP w Regio- Uroczyste Zebranie Jubileuszowe z okazji 85-lecia SIMP w
nie Łódzkim
Regionie Łódzkim odbyło się 17 września 2021 roku w Hotelu „Grzegorzewski” – 85 uczestników

8.

9.
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3. ZAZĄD ODDZIAŁU ORAZ PEŁNIONE FUNKCJE
W dniu 15 maja 2018 r. na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału SIMP w Łodzi wybrano prezesa
i 14-to osobowy skład zarządu, który na swoim pierwszym zebraniu ukonstytuował się następująco:
Lp.

imię i nazwisko

Funkcja

1

Stanisław SUCHARZEWSKI

Prezes

2

Ryszard GRENDA

Wiceprezes

3

Ewa HOLI-PIEŃKOWSKA

Wiceprezes

4

Witold OPASEWICZ

Wiceprezes

5

Jolanta TROJANOWSKA

Sekretarz

6

Danuta ŻELAZNA

z-ca Sekretarza

7

Tadeusz BĘBENEK

Członek

8

Krzysztof DWORNIK

Członek

9

Rafał IZASZEK

Członek

10

Anna KIERACIŃSKA

Członek

11

Aleksander KRUCKI

Członek

12

Radosław ROSIK

Członek

13

Małgorzata SIKORA

Członek

14

Dariusz SPYCHALSKI

Członek

15

Mieczysław STANIUCHA

Członek

4. KOMISJA REWIZYJNA ORAZ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
W dniu 15 maja 2018 r. na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału SIMP w Łodzi wybrano trzy
osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej Oddziału SIMP, która ukonstytuowała się następująco:
Lp.

imię i nazwisko

Funkcja

1

Antoni DUDEK

Przewodniczący

2

Stanisław JĘDRZEJEK

Sekretarz

3

Eugeniusz MROWCA

Członek

W minionej kadencji Komisja Rewizyjna ukierunkowana była na następujące działania:
− współpraca z Główną Komisją Rewizyjną SIMP,
− kontrola działalności statutowej i finansowej zarządu Oddziału SIMP w Łodzi
Komisja Rewizyjna odbyła 5 posiedzeń roboczych, na których analizowała sprawozdania finansowe
oddziału oraz wielkość wpływów z umów franszyzy. Członkowie komisji brali czynny udział w zebraniach Oddziału Łódzkiego SIMP, a przewodniczący lub sekretarz w posiedzeniach prezydium i zarządu Oddziału SIMP
w Łodzi.
Wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej przekazywano prezesowi i wiceprezesowi ds. ekonomicznofinansowych zarządu OŁ SIMP.
Z żalem pożegnaliśmy długoletniego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OŁ SIMP kol. Antoniego
Dudka – zmarł 02.07.2021 roku.
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5. SĄD KOLEŻEŃSKI ORAZ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
W dniu 15 maja 2018 r. na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału SIMP w Łodzi wybrano trzy
osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej Oddziału SIMP, która ukonstytuowała się następująco
Lp.

imię i nazwisko

Funkcja

1

Wacław GAŁECKI

Przewodniczący

2

Małgorzata KURZYŃSKA

Sekretarz

3

Przemysław KUBIAK

Członek

W okresie sprawozdawczym do Sądu Koleżeńskiego nie wpłynął żaden formalny wniosek o uruchomienie postępowania w jakiejkolwiek sprawie spornej w stosunku do zarządu OŁ SIMP lub rozstrzygnięcie konfliktu między kolegami – członkami stowarzyszenia.
Przewodniczący sądu uczestniczył w pracach Głównego Sądu Koleżeńskiego i tak:
− 11 lipca 2018r. w Szczecinie,
− 24 września 2019r. w Warszawie,
− 15 października 2019r. w Zamku SIMP w Rydzynie,
− 6/7 grudnia 2019r. w Zamku SIMP w Rydzynie.

6. KOMISJE ZARZĄDU ODDZIAŁU SIMP
Działalność merytoryczną Oddziału organizowali członkowie Zarządu w 14-tu komisjach tematycznych obejmujących całokształt zagadnień wynikających z podjętych uchwał na Walnym Zgromadzeniu, oraz
koniecznych działań organizacyjnych co przedstawiono poniżej.
Lp.

Nazwa komisji

Skład osobowy komisji

1

Komisja ds. kół, przemysłu i członków wspierających

Rafał IZASZEK
Dariusz SPYCHALSKI

2

Komisja ds. współpracy z innymi jednostkami

Prezydium OŁ SIMP

3

Komisja ds. realizacji Uchwał Walnego Zgromadzenia

Krzysztof DWORNIK
Tadeusz BĘBENEK

4

Komisja ds. seniorów

Mieczysław STANIUCHA
Tadeusz BĘBENEK

5

Komisja ds. sekcji i towarzystw n-t

Krzysztof DWORNIK
Anna KIERACIŃSKA

6

Komisja współpracy ze szkołami wyższymi i średnimi

Małgorzata SIKORA
Radosław ROSIK

7

Komisja ds. szkoleniowych

Aleksander KRUCKI
Anna KIERACIŃSKA

8

Komisja ds. finansowych

Małgorzata SIKORA

9

Komisja ds. osobowych, nagród i odznaczeń

Mieczysław STANIUCHA
Jolanta TROJANOWSKA
Tadeusz BĘBENEK

10

Komisja ds. integracji członków

Danuta ŻELAZNA
Tadeusz BĘBENEK
Jolanta TROJANOWSKA

11

Komisja informacji i promocji

Małgorzata KURZYŃSKA
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7. ZMIANY OSOBOWE WYNIKŁE PODCZAS KADENCJI
W czasie trwania kadencji w latach 2018 – 2022 z przyczyn obiektywnych następujące zmiany osobowe w strukturach organizacyjnych Oddziału:
− kol. Antoni Dudek – przewodniczący Komisji Rewizyjnej OŁ SIMP zmarł 02.07.2021 r., którego na
tej funkcji zastąpił kol. Eugeniusz Mrowca. Jednocześnie funkcję prezesa koła seniorów Oddziału
SIMP, którą pełnił kol. Dudek przejął kol. Tadeusz Bębenek.
− kol. Mieczysław Staniucha – przewodniczący komisji ds. osobowych, nagród i odznaczeń zmarł
04.07.2021 r. Obowiązki przewodniczącego komisji przejął kol. Krzysztof Dwornik.

8. STAN LICZBOWY ODDZIAŁU W POSZCZEGÓŁNYCH LATACH
2018

2019

2020

2021

I kw/2022

235

233

199

174

177

Liczba kół zakładowych

6

6

6

5

5

Liczb sekcji n-t

1

1

1

1

1

Liczba towarzystw n-t

2

2

2

2

2

Liczba członków

9. KOŁA ZAKŁADOWE, SEKCJE I TOWARZYSTWA N-T PRZY ODDZIALE SIMP
Koła zakładowe ( lata 2018 – 2020)
1.

Fabryka Osprzętu Samochodowego „POLMO-ŁÓDŹ” SA
93-126 Łódź, ul. Przybyszewskiego 99
przewodniczący: kol. Izabela Olszewska
przewodniczący: kol. Henryk Bil

2.

Politechnika Łódzka
90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15
przewodniczący: kol. Wojciech Stachurski

3.

Pabianicka Fabryka Narzędzi „PAFANA” SA
95-200 Pabianice, ul. Warszawska 75
przewodniczący: kol. Rafał Izaszek

4.

Koło Seniorów
90-007 Łódź, Pl. Komuny Paryskiej 5a
przewodniczący: kol. Antoni Dudek

5.

Koło Terenowe
90-007 Łódź, Pl. Komuny Paryskiej 5a
przewodniczący: kol. Jolanta Trojanowska

6.

Koło Studenckie
90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15
przewodniczący: kol. Sylwester Kucharski

Koła zakładowe – 2021 rok
1.

Fabryka Osprzętu Samochodowego „POLMO-ŁÓDŹ” SA
93-126 Łódź, ul. Przybyszewskiego 99
przewodniczący: kol. Henryk Bil
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2.

Politechnika Łódzka
90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15
przewodniczący: kol. Wojciech Stachurski

3.

Pabianicka Fabryka Narzędzi „PAFANA” SA
95-200 Pabianice, ul. Warszawska 75
przewodniczący: kol. Rafał Izaszek

4.

Koło Seniorów
90-007 Łódź, Pl. Komuny Paryskiej 5a
przewodniczący: kol. Tadeusz Bębenek

5.

Koło Terenowe
90-007 Łódź, Pl. Komuny Paryskiej 5a
przewodniczący: kol. Jolanta Trojanowska

Sekcje naukowo-techniczne
1.

Sekcja Sterowania i Napędu Hydraulicznego
prezes: kol. Grzegorz Bechciński

Towarzystwa naukowo-techniczne
1.

Polskie Towarzystwo Inżynierów Motoryzacji
prezes – kol. Krzysztof Dwornik

2.

Towarzystwo Naukowo-Techniczne Obrabiarek i Narzędzi
prezes – kol. Józef Kaczmarek

10. WYKAZ CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH
2018 rok
1. „ZUTMAR” Sp. z o.o.
2. Pabianicka Fabryka Narzędzi „PAFANA” SA
2019 rok
1. Pabianicka Fabryka Narzędzi „PAFANA” SA
2022 rok
2. Pabianicka Fabryka Narzędzi „PAFANA” SA

11. ZEBRANIA PREZYDIUM, ZARZADU I Z CZŁONKAMI STOWARZYSZENIA
W okresie sprawozdawczym w poszczególnych latach zorganizowano podaną poniżej liczbę imprez,
których w drugiej części kadencji obejmującej lata 2020 – 2022 było znacząco mniej niż w latach 2018 – 2020.
Rodzaj zebrania

Liczba zebrań w latach
2018

2019

2020

2021

I kw/2022

Razem

Prezydium

1

3

3

1

-

8

Zarządu

8

7

3

2

5

25

Zarządu z członkami

4

4

2

1

-

11

Odczyty-prelekcje

5

4

2

-

-

11

Konferencje-sympozja

2

2

-

-

-

4
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12. PRZEDSTAWICIELE ODDZIAŁU SIMP W ŁODZI W KOMITETACH I KOMISJACH ZARZĄDU
GŁÓWNEGO SIMP ORAZ W ŁÓDZKIEJ RADY FEDERACJI SNT-NOT
Należy podkreślić znaczący udział członków SIMP Oddziału w Łodzi we władzach krajowych SIMP
i licznych komisjach przy ZG SIMP oraz w Łódzkiej Radzie Federacji SNT-NOT
1.

Andrzej GOŁĄBCZAK – członek Honorowy SIMP
− wiceprezes ZG SIMP
− przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SIMP
− członek ZG Towarzystwa N-T Obrabiarek i Narzędzi

2.

Stanisław SUCHARZEWSKI – członek Honorowy SIMP
− członek Komisji Rewizyjnej ZG SIMP
− członek Komisji ds. Informacji i Promocji ZG SIMP
− członek Komisji Rewizyjnej ŁRF SNT - NOT (do czerwca 2021r.)

3.

Wacław GALECKI – członek Honorowy SIMP
− członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
− członek kapituły tytułu Honorowy Członek SIMP

4.

Ryszard GRENDA – członek Honorowy SIMP
− członek Komisji Statutowo-Regulaminowej ZG SIMP
− członek ŁRF SNT-NOT

5.

Mirosław URBANIAK
− prezes zarządu ŁRF SNT-NOT (do 06/2021)
− członek zarządu ŁRF SNT NOT (od 06/2021)

6.

Adam RYLSKI
− prezes zarządu ŁRF SNT-NOT (od 06/2021)
− członek zarządu ŁRF SNT NOT (do 06/2021)

7.

Andrzej TARKA
− dyrektor biura Domu Technika ŁRF SNT NOT

8.

Mieczysław STANIUCHA – członek Honorowy SIMP (zmarł 04.07.2021r.)
− sekretarz Komisji ds. Odznak i Wyróżnień ZG SIMP
− przewodniczący Komisji Wyróżnień ŁRF SNT-NOT
− wiceprzewodniczący Komisji Seniorów ŁRF SNT-NOT

9.

Rafał IZASZEK
− członek Komisji ds. Młodej Kadry Technicznej ZG SIMP

10. Tadeusz BĘBENEK
− członek Komisji Seniorów ZG SIMP
− przewodniczący Komitetu Naukowego ds. Jakości ŁRF SNT-NOT
− przewodniczący Komisji Seniorów ŁRF SNT-NOT
11. Małgorzata SIKORA
− członek Głównej Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom
Prezesa SIMP, na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, obronioną w państwowej wyższej uczelni technicznej
12. Radosław ROSIK
− członek Głównej Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom
Prezesa SIMP dla absolwentów szkół średnich technicznych
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13. Dariusz SPYCHALSKI
− członek Komisji d.s. Edukacji Zawodowej ZG SIMP
14. Anna KIERACIŃSKA
− członek Komisji ds. Współpracy z Przemysłem i Rekomendacji Technicznych ZG SIMP
15. Krzysztof DWORNIK
− członek Głównej Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Osiągnięcia Techniczne Roku
− członek Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SIMP
16. Eugeniusz MROWCA
− sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SIMP (od 04/2020)
17. Franciszek ORYŃSKI
− członek Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SIMP
18. Donat LEWANDOWSKI
− członek Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SIMP
19. Lucjan ZIELIŃSKI (zmarł 30.12.2020r.)
− członek Komitetu Naukowego ds. Jakości ŁRF SNT NOT

13. DZIAŁALNOŚĆ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
13.1

Pion przemysłowo-organizacyjny

Pion przemysłowo-organizacyjny rozpoczął pracę w następującym składzie:
− Ryszard Grenda – wieceprezes ds. przemysłowo-organizacyjnych
− Rafał Izaszek, Dariusz Spychalski – komisja ds. kół, przemysłu i członków wspierających
− Prezydium OŁ SIMP – komisja d.s. współpracy z innymi jednostkami
− Krzysztof Dwornik – komisja ds. realizacji Uchwał Walnego Zgromadzenia
− Tadeusz Bębenek – komisja ds. realizacji Uchwał Walnego Zgromadzenia i komisja ds. Seniorów
− Mieczysław Staniucha – komisja ds. Seniorów

Komisja ds. kół i przemysłu
Komisja prowadzi działania aktywizujące i inspirujące pracę kół zakładowych oddziału oraz propagujące działalność SIMP, zachęcając do powoływania nowych kół i naboru nowych członków. Jest pośrednikiem
pomiędzy kołami i Zarządem Oddziału zgłaszając i rozwiązując zaistniałe problemy i inicjatywy. W wielu przypadkach w Oddziale SIMP w Łodzi, działalność kół zakładowych jest zbieżna oraz wspólnie planowana i realizowana z sekcjami i towarzystwami n-t. Wynika to z faktu zmniejszającej się liczby członków SIMP i coraz to
mniejszych chęci do zaangażowania w działalność społeczną.
W minionej kadencji zorganizowano niżej chronologicznie wymienione imprezy techniczne oraz zebrania Zarządu Oddziału SIMP w Łodzi z członkami:
13.02.2018 r. – zebranie zarządu oddziału z członkami w Centrum Szkoleniowym Firmy WABCO Polska Sprzedaż Sp. z o.o. Na zebraniu odbył się pokaz działania i diagnostyki układu hamulcowego w samochodzie i przyczepie – referował kol. Jarosław Olszewski
22.03.2018 r. – zebranie zarządu oddziału z członkami w Katedrze Pojazdów Politechniki Łódzkiej z odczytem
pt.: ”Współczesne pojazdy autonomiczne” – referował kol. Krzysztof Dwornik – organizatorem
zebrania było Polskie Towarzystwo Inżynierów Motoryzacji SIMP
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10.04.2018 r. – zebranie zarządu oddziału z członkami stowarzyszenia w Fabryce Inżynierów XXI wieku Politechniki Łódzkiej – spotkanie z Firmą Bosch Rexroth, Tech Day – inżynieria przyszłości – organizatorzy: Sekcja NT Sterowania i Napędu Hydraulicznego wspólnie z kołem zakładowym na
Politechnice Łódzkiej.
09.10.2018 r. – spotkanie integracyjne członków koła zakładowego SIMP przy PFN „Pafana” SA w Teatrze Powszechnym w Łodzi.
20.11.2018 r. – zebranie zarządu z członkami stowarzyszenia w Domu Technika w Łodzi – odczyt nt.: „Pojazdy
autonomiczne, moda czy techniczna rewolucja” – referował kol. Krzysztof Dwornik.
19.02.2019 r. – zebranie zarządu oddziału z członkami stowarzyszenia w Pabianickiej Fabryce Narzędzi „PAFANA” SA – odczyt nt.:”Szlifowanie elektroerozyjne trudnoobrabialnych stopów lotniczych” –
referował kol. Dariusz Kaczmarek. Po odczycie zebrani zwiedzali zakład. Organizatorzy: Koło
zakładowe SIMP w PAFANIE oraz Towarzystwo N-T Obrabiarek i Narzędzi.
05.03.2019 r. – zebranie zarządu z członkami stowarzyszenia w Politechnice Łódzkiej w Fabryce Inżynierów
XXI wieku – prezentacja Firmy LENSO Sp. z o.o. – przedstawiciel w Polsce, wykład + warsztaty –
„Skanowanie 3D oraz Inżynieria Odwrotna w oparciu o sprzęt i oprogramowanie firmy”, na zebraniu była obecna bardzo duża grupa studentów. Organizatorzy: Koło SIMP w Politechnice
i Sekcja Sterowania i Napędu Hydraulicznego.
04.06.2019 r. – zebranie zarządu z członkami stowarzyszenia w Fabryce Inżynierów XXI wieku w Politechnice
Łódzkiej zorganizowane przez Sekcję Sterowania i Napędu Hydraulicznego– prezentacja firmy
Rockfin i odczyt pt.:”Spojrzenie na rynek hydrauliki w Polsce, aktualny stan oraz aspekty związane z zamówieniami publicznymi z zakresu hydrauliki siłowej” – referował kol. Włodzimierz
Bramowicz.
15.10.2019 r. –zebranie zarządu z członkami stowarzyszenia w Domu Technika w Łodzi – przedstawienie tez
prac doktorskich – temat: „Wybrane aspekty sterowania przekładnią bezstopniową w pojeździe
hybrydowym” – Bartosz Radzymiński i Jarosław Goszczak. Organizator – Polskie Towarzystwo
Inżynierów Motoryzacji Oddział w Łodzi.
14.01.2020 r. – zebranie zarządu z członkami stowarzyszenia w Politechnice Łódzkiej na Wydziale Mechanicznym, którego współorganizatorem było Koło Zakładowe – „Dzień Firmy Höring”, czołowego producenta części i podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego.
11.02.2020 r. – zebranie zarządu z członkami stowarzyszenia w Pabianickiej Fabryce Narzędzi „PAFANA” SAreferat pt.: ”Zużycie płytek skrawających podczas toczenia niejednorodnego materiału na przykładzie polimerobetonu” – referował kol. Radosław Rosik. Organizatorzy: Koło zakładowe SIMP
w PAFANIE oraz Towarzystwo N-T Obrabiarek i Narzędzi.
17.09.2021 r. – zebranie z okazji Jubileuszu 85-lecia działalności Oddziału SIMP w Łodzi. Rok 2021 to drugi
rok, w którym przyszło nam funkcjonować w warunkach zagrożenia zdrowotnego wywołanego
przez COVID-19. Mimo pandemii postanowiliśmy zorganizować uroczystości związane z jubileuszem na które przybyło blisko 80 osób w tym członkowie SIMP, zaproszeni goście, liczne grono
sympatyków i przyjaciół, którzy otrzymali od organizatorów okolicznościowe prezenty z logo
SIMP. Miejscem spotkania był Hotel Grzegorzewski w Tuszynie k/Łodzi dysponujący rozległym
terenem leśno-parkowym z plenerowa bazą gastronomiczną. Otwarcia uroczystości dokonał
prezes oddziału kol. Stanisław Sucharzewski witając: 1/członka ZG SIMP reprezentującego Prezesa SIMP Piotra Janickiego – kol. Kazimierza Łasiewickiego, 2/wiceprezesa ZG SIMP – kol. Andrzeja Gołąbczaka, 3/ prezesa ŁRF SNT –NOT – kol. Adama Rylskiego, 4/ dziekana Wydziału
Mechanicznego Politechniki Łódzkiej – Tomasza Kubiaka, 5/ honorowego prezesa Oddziału
SIMP w Łodzi- kol. Wacława Gałeckiego, 6/ prezesów kół zakładowych, 7/ prezesów towarzystw
i sekcji naukowo-technicznych i pozostałych uczestników. Następnie kol. Stanisław Sucharzewski przedstawił krótki rys historyczny 85-lecia działalności Oddziału SIMP w Łodzi. Uroczystości
jubileuszowe obchodzone w Oddziale SIMP w Łodzi maja wieloletnią tradycję i są okazją do podsumowania działalności z wymienieniem osób aktywnie zaangażowanych w realizację wydarzeń za okres minionych 5-ciu lat. Następnie głos zabierali zaproszeni goście gratulując Jubileuszu i dalszych licznych osiągnięć oraz odczytując listy gratulacyjne wręczali je na ręce prezesa
Oddziału SIMP w Łodzi kol. Stanisława Sucharzewskiego. Miłym akcentem uroczystości i dużym
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zaskoczeniem dla wielu uczestników było wręczenie dyplomów jubileuszowych dla członków
z minimum 50-cio letnią przynależnością do SIMP. Aktu wręczenia dokonali najmłodsi członkowie zarządu: kol. Małgorzata Sikora i kol. Rafał Izaszek. Dyplomy otrzymali (w kolejności najdłuższego okresu przynależności do SIMP) koleżanki i koledzy: Józef Kurek (68), Czesław Czajka
(63), Jacek Kulesza (63), Jacek Grabowski (63), Roman Golisz (61), Andrzej Koziarski (61), Leszek Ornaf (60), Wacław Gałecki (59), Witold Opasewicz (59), Wiesław Lesiak (59), Włodzimierz
Świtkowski (59), Urszula Augustyniak (56), Zbigniew Kurczewski (55), Lech Biedrzycki (54),
Ryszard Ciurapski (54), Ineza Kwiatkowska (54), Andrzej Gołąbczak (53), Hieronim Królikowski
(53), Ryszard Wójcik (52), Janusz Antonik (51), Tadeusz Adamiak (50), Stanisław Sucharzewski
(50). Wręczenie dyplomów dla seniorów było ostatnim punktem oficjalnej części uroczystości,
po której zaproszono zebranych na poczęstunek przy ławach biesiadnych, zachęcając do wspomnień.
23.03.2022 r. – udział w konferencji „Ekosystemy wodne w projektach biologicznych” – konferencja połączona
z przedpremierowym zwiedzaniem największego w Europie Orientarium.

Koło Seniorów
Koło Seniorów działało w składzie:
kol. Antoni Dudek
kol. Tadeusz Bębenek
kol. Mieczysław Staniucha
kol. Stanisław Jędrzejek
kol. Józef Kurek
kol. Lucjan Zieliński
kol. Stanisław Augustyniak

- przewodniczący
- wiceprzewodniczący
- sekretarz
- skarbnik
- członek
- członek
- członek

Stan liczbowy członków Koła Seniorów w kadencji przedstawia się następująco:
Rok
Ilość członków

2018

2019

2020

2021

I kw./2022

84

81

70

67

66

Zarząd pracował zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia i podziałem obowiązków przyjętym na
zebraniu konstytucyjnym Koła Seniorów. Zebrania zarządu odbywały się raz w miesiącu z przerwą wakacyjną,
natomiast zebrania z członkami Koła Seniorów SIMP, odbywały się przeważnie raz w kwartale.
W październiku 2018 i 2019 roku z okazji „DNIA SENIORA” odbyły się również zebrania na których
zostały wręczone dyplomy uznania i dyplomy jubileuszowe z okazji 90-cio, 85-cio, 80-cio i 75-lecia urodzin.
Tematyka zebrań z członkami obejmowała następujące zagadnienia:
− „Spotkania Noworoczne”
− „Powitanie Wiosny”
− „Wielkanocne Jajeczko”
− „Dzień Seniora” - uroczyste coroczne obchody
Część zebrań towarzyskich miała formę integracyjną – były organizowane wspólnie z Komisją Seniorów ŁRF SNT NOT, w której członkowie SIMP są bardzo aktywni. Na zebraniach przekazywano informację o
planowanych imprezach dla seniorów organizowanych przez oddziały SIMP, SEP, SWP.
Członkowie Koła Seniorów SIMP uczestniczyli we wszystkich imprezach organizowanych przez Oddział SIMP w Łodzi jak i ŁRF SNT NOT. A szczególnie licznie uczestniczyli w wyjazdach techniczno-turystycznych.
Koło Seniorów SIMP zorganizowało dla swoich członków wraz z osobami towarzyszącymi jednodniowa wycieczkę do Kopalni Soli w Kłodawie i Muzeum Bitwy nad Bzurą.
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Koło utrzymuje ścisłą współpracę z Kołem Seniorów SEP w Łodzi. W ramach tej współpracy członkowie Koła Seniorów SIMP mieli możliwość poznać ciekawe urządzenia do oczyszczalni spalin biomasy w Zakładzie Energetycznym EC-4 w Łodzi oraz uczestniczyć w wycieczkach zorganizowanych przez SEP do:
− Tomaszów Mazowiecki, Zalew Sulejowski, Spała, Konewka,
− Zespół Pałacowy i Parkowy w Radziejowicach,
− Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie
− Zatoka Sportu Politechniki Łódzkiej, baseny i ścianki wspinaczkowe.
Członkowie zarządu koła utrzymują stały kontakt z najstarszymi koleżankami i kolegami mającymi
trudności udziału w spotkaniach, uczestniczą w pogrzebach zmarłych seniorów i odwiedzają ich groby w „Dniu
Zmarłych”, co świadczy o koleżeńskiej pamięci o tych, którzy odeszli, a przez swoją działalność motywowali nas
do aktywności w stowarzyszeniu.
Koło Seniorów SIMP prowadzi własną kronikę.
Informacje o działalności Zarządu Koła Seniorów SIMP przekazywane są członkom drogą mailową,
pocztą tradycyjną oraz poprzez rozmowy telefoniczne.
W minionej kadencji 2018 -2022 z zarządu Koła Seniorów na zawsze nas opuścili : kol. kol. Antoni Dudek - przewodniczący (zmarł 02.07.2021 r.), Mieczysław Staniucha – sekretarz (zmarł 04.07.2021 r.), Lucjan
Zieliński – członek (zmarł 30.12.2020 r.). Obowiązki przewodniczącego Koła Seniorów SIMP przejął kol. Tadeusz Bębenek.
Oprócz w/w kolegów szeregi koła w minionej kadencji na zawsze również opuścili kol. kol. Stanisław
Dworczyk, Józef Lis, Ryszard Bielewski, Wacław Tyliński, Mieczysław Jakubczyk, Stanisław Kalinowski, Grzegorz Czuba, Czesław Czajka, Jerzy Nowicki.
Z powodu szalejącej epidemii w roku 2020 odbyło się jedno spotkanie (15.01.2020 r.), natomiast
w roku 2021 spotkań nie było.

Komisja ds. współpracy z innymi jednostkami
Za działalność komisji odpowiedzialne było Prezydium Oddziału SIMP w Łodzi, którego członkowie
byli zapraszani i uczestniczyli w uroczystościach i spotkaniach przedstawionych poniżej:
− Gala Finałowa konkursu „Pracodawca kreujący i wspierający edukację” w dniu 15 marca 2018 r.
pod patronatem i na zaproszenie Prezydent Miasta Łodzi. W Gali organizowanej przez Kuratorium
Oświaty w Łodzi uczestniczą przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich, samorządowych,
dyrekcje szkół zawodowych. Celem jest podziękowanie i wyróżnienie firm z regionu łódzkiego,
które wspierają materialnie średnie szkolnictwo zawodowe. Oddział SIMP reprezentował kol. Stanisław Sucharzewski,
− Warsztaty Łódzkiego Centrum Usług Społecznych w dniach 29 listopada – 06 grudnia 2018 r. –
zaproszenie Urzędu Miasta Łodzi,
− Uroczystości podsumowujące konkurs „ZAWODOWIEC 2018” w dniu 26 kwietnia 2018 r. Realizacja porozumienia o współpracy Oddziału SIMP w Łodzi z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr
20 w Łodzi. Oddział SIMP reprezentował kol. Witold Opasewicz -wiceprezes ds. szkoleniowych,
− Gala Finałowa konkursu „Pracodawca kreujący i wspierający edukację” w dniu 11 marca 2019 r.
na zaproszenie Prezydent Miasta Łodzi. Uroczystość jak w roku 2018. Oddział SIMP reprezentował kol. Stanisław Sucharzewski - prezes
− Uroczystości podsumowujące konkurs „ZAWODOWIEC 2019” w dniu 23 maja 2019 r. Realizacja
porozumienia o współpracy Oddziału SIMP w Łodzi z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20
w Łodzi. Oddział SIMP reprezentował kol. Witold Opasewicz -wiceprezes ds. szkoleniowych,
− Udział w spotkaniu makroregionu centralnego SIMP w dniach 20-21 września 2019 r. w Bełchatowie i Łasku. Organizatorami spotkania byli Koledzy z Oddziałów w Piotrkowe i Łasku (Edward
Midera i Bogumił Duczmalewski). Oddział SIMP reprezentowali koleżanka Jolanta Trojanowska
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−

−

−

13.2

oraz koledzy Stanisław Sucharzewski i Ryszard Grenda. Informacja o programie i przebiegu spotkania zawarta jest w „Wiadomości SIMP” nr 1-2-3/2020.
Udział w dniu 15 września 2020 r. na zaproszenie Prezydent Miasta Łodzi w spotkaniu dot. współpracy ruchów obywatelskich z władzami miasta w kreowaniu rozwoju Łodzi. Spotkanie odbyło
się w Pałacu Steinertów (po gruntownych pracach konserwacyjnych) przy ul. Piotrkowskiej. Oddział SIMP w Łodzi reprezentował kol. Witold Opasewicz (ze względu na istniejącą pandemię, oddział mógł reprezentować tylko jeden przedstawiciel).
Udział na zaproszenie Prezydent Miasta Łodzi w spotkaniu łódzkich organizacji pozarządowych
w dniu 09 czerwca 2021 r. Spotkanie dotyczyło między innymi zagadnień jak pandemia wpłynęła
na działalność organizacji np. czy stała się bodźcem do rozwoju organizacji, czy się pogorszyła
nasza sytuacja, czy może rozważamy możliwość zakończenia działalności lub jej zawieszenie. Oddział SIMP w Łodzi reprezentował kol. Witold Opasewicz.
Udział w konferencji „Ekosystemy wodne w projektach biologicznych” – połączone z przedpremierowym zwiedzaniem największego w Europie Orientarium z tunelem wodnym – 23 marca
2022 r. w Łodzi, Oddział SIMP w Łodzi był reprezentowany przez kol. Ryszarda Grendę oraz Jolantę Trojanowską.

Pion naukowo-szkoleniowy

Pion naukowo-szkoleniowy rozpoczął pracę w następującym składzie:
− Witold Opasewicz
- wiceprezes ds. naukowo-szkoleniowych
− Krzysztof Dwornik
- komisja ds.. sekcji i towarzystw n-t
− Anna Kieracińska
- komisja ds. sekcji i towarzystw n-t
- komisja ds. szkoleniowych
− Małgorzata Sikora
- komisja ds. współpracy ze szkołami wyższymi
− Radosław Rosik
- komisja ds. współpracy ze szkołami średnimi
− Aleksander Krucki
- komisja ds. szkoleniowych

Komisja ds. sekcji i towarzystw naukowo-technicznych
Komisja prowadzi działania aktywizujące i inspirujące pracę sekcji i towarzystw naukowo-technicznych. Jest pośrednikiem pomiędzy sekcjami i towarzystwami a Zarządem Oddziału zgłaszając i rozwiązując zaistniałe problemy i inicjatywy. W wielu przypadkach w Oddziale SIMP w Łodzi, działalność sekcji i towarzystw
jest wspólnie planowana i realizowana z kołami zakładowymi, w szczególności z kołem zakładowym w Politechnice Łódzkiej i Pabianickiej Fabryce Narzędzi. Wynika to z faktu zmniejszającej się liczby członków SIMP
i coraz to mniejszych chęci do zaangażowania w działalność społeczną.
Przy Oddziale SIMP w Łodzi istnieje jedna sekcja i dwa towarzystwa naukowo-techniczne, a mianowicie:
−
−
−

Sekcja Sterowania i Napędu Hydraulicznego
Polskie Towarzystwo Inżynierów Motoryzacji
Polskie Towarzystwo Naukowo-Techniczne Obrabiarek i Narzędzi
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Sprawozdanie
z działalności Sekcji Sterowania i Napędu Hydraulicznego
Oddział w Łodzi w kadencji 2018 – 2022
W minionej kadencji pracami sekcji kierował zarząd w składzie:
− Grzegorz Bechciński
- prezes
− Donat Lewandowski
- wiceprezes
− Lucjan Zieliński
- wiceprezes
− Janusz Antonik
- sekretarz
Działalność Sekcji Sterowania i Napędu Hydraulicznego koncentrowała się na organizacji zebrań i spotkań z przedstawicielami firm i instytucji reprezentującymi szeroko rozumiany profil hydrauliczny. Imprezy
odbywały się głównie na Politechnice Łódzkiej, w których uczestniczyli członkowie SIMP, Studenci i pracownicy
Politechniki oraz przedsiębiorcy z regionu łódzkiego branży hydraulicznej. Poniżej przedstawiono chronologicznie wykaz zrealizowanych imprez:
−

10.04.2018 r. Sekcja wraz z kołem SIMP w Politechnice Łódzkiej zorganizowała zebranie, w którym
uczestniczyli członkowie SIMP i studenci głównie z kierunku Automatyki i Robotyki. Głównym punktem zebrania pt.” „TechDay – Inżynieria Przyszłości” była prezentacja czołowej firmy hydraulicznej w
Polsce Bosch Rexroth W części plenarnej firma omówiła tematy:
o
Nowoczesne napędy i sterowania Rexroth-case studies
o
Inwestowanie w wiedzę – Drive and Control Academy
o
Przemysł 4.0 – przykłady i zastosowanie

−

W październiku 2018 r. udział członków sekcji w komitecie programowym konferencji zorganizowanej w trakcie XII Międzynarodowych Targach Hydrauliki, Pneumatyki i Mechatroniki HaPeS we Wrocławiu.

−

05.03.2019 r. zebranie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej – tematem spotkania była
prezentacja firmy LENSO sp. z o.o. referat pt.: ”Skaner 3D ATOS w kontroli jakości i inżynierii odwrotnej”. Zebranie zorganizowała sekcja wraz z kołem zakładowym na Politechnice.

−

04.06.2019 r. zebranie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej – tematem spotkania była
prelekcja pt.:” Spojrzenie na rynek hydrauliki w Polsce – aktualny stan oraz aspekty związane z zamówieniami publicznymi z zakresu hydrauliki siłowej” oraz prezentacja firmy Rockfin.

−

11.02.2020 r. zarząd sekcji zebrał się w celu omówienia tematyki planowanego zebrania naukowego,
które miało się odbyć w dniu 12 lub 19 maja 2020 roku, niestety w dniu 13.03.2020r. wprowadzono w
kraju lockdown w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa – dalsza działalność sekcji została
zawieszona.

−

30 grudnia 2021 roku zmarł kol. Lucjan Zieliński, wieloletni działacz SIMP, założyciel i członek zarządu Sekcji Sterowania i Napędu Hydraulicznego.

Co roku członkowie sekcji biorą udział w pracach komisji konkursowej „na najlepszą pracę dyplomową
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej.
Członkowie sekcji są autorami publikacji i artykułów naukowych zamieszczanych w czasopismach
SIMP - Hydraulika i Pneumatyka oraz Mechanik.
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Sprawozdanie
z działalności Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP w Łodzi
w kadencji 2018 – 2022
Działalnością Oddziału PTIM SIMP w Łodzi kierował zarząd w składzie:
− Krzysztof Dwornik
- prezes
− Zbigniew Pawelski
- wiceprezes
− Witold Opasewicz
- wiceprezes
− Wojciech Kacperski
- sekretarz
− Henryk Bil
- członek
− Wiesław Lesiak
- członek
− Jarosław Olszewski
- członek
Do najważniejszych realizowanych tematów lub inicjatyw podjętych przez zarząd PTIM w okresie minionej kadencji, wymienić należy:
− 20.11.2018 r. odczyt przedstawiciela PTIM SIMP oddział w Łodzi nt. „Pojazdy autonomiczne,
moda czy techniczna (r)ewolucja” wygłoszony na zebraniu z członkami stowarzyszenia w dniu
− 06.12.2018 r. pierwszy komunikat o powołaniu Komitetu Organizacyjnego XIV Konferencji
Autonomia i Bezpieczeństwo Pojazdów oraz przygotowano komunikat o terminie konferencji
15-17 października 2020r.
− 17.01.2019 r. wykład przedstawiciela PTIM SIMP oddział w Łodzi dla Sieci badawczej Łukasiewicz (dawny PIMOT) nt. „Pojazdy autonomiczne – szczegóły rozwiązań wprowadzanych do
produkowanych pojazdów”.
− 9–17-18 maja 2019 r. Wyjazd techniczno-szkoleniowy PTIM SIMP do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Bielsko-Biała.
− luty 2020 r. Komunikat odwołujący XIV Konferencję Autonomia i Bezpieczeństwo ze względu
na pandemie COVID 19
Inne ważne wydarzenia:
−

Aktywny udział przedstawiciela PTIM SIMP w Łodzi w Komisjach Zarządu Głównego, takich
jak: Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców oraz Komisji Konkursowej „Najlepsze Osiągnięcia
Techniczne Roku”.

−

Udział w Jubileuszowym spotkaniu z okazji 85-lecia SIMP w Łodzi”.
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Sprawozdanie
z działalności Towarzystwa Naukowo-Technicznego Obrabiarek i Narzędzi SIMP
w Łodzi za okres 2018-2022
Działalnością Towarzystwa N-T OiN kierował zarząd w składzie:
− Józef Kaczmarek
– prezes
− Małgorzata Sikora
– z-ca prezesa
− Rafał Izaszek
– z-ca prezesa
− Ryszard Wójcik
– sekretarz
− Marcin Gołąbczak
– członek
− Robert Święcik
– członek
− Wojciech Stachurski
– członek
Zarząd Towarzystwa Naukowo-Technicznego Obrabiarek i Narzędzi w okresie swojej kadencji zorganizował przy współudziale koła zakładowego w Pabianickiej Fabryce Narzędzi następujące zebrania swoich
członków połączone z uczestnictwem w nich członków oddziału SIMP w Łodzi:
− 19.02.2019 - PAFANA w Pabianicach (obecnych 21 osób). Uczestnicy mieli okazję wysłuchać informacji Prezesa Pafany o nowych technologiach i grupach produktowych, którymi zajmuje się „PAFANA”
m.in. wyrobach medycznych – implantach indywidualnych z tworzyw sztucznych oraz stopów tytanu
oraz obróbce części lotniczych wytwarzanych metodami przyrostowymi. Projekty dotyczące implantów oraz części lotniczych mają dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ponadto zebrani wysłuchali referat pt.: „Wpływ sposobów i warunków elektroerozyjnego obciągania ściernic supertwardych na kształtowanie ich zdolności skrawnych”. Wygłoszony przez kol. Dariusza Kaczmarka.
− 11.02.2020 – PAFANA w Pabianicach (obecnych 28 osób). Uczestnicy mieli okazję zwiedzić zakład
oraz wysłuchać referat pt.: „Zużycie płytek skrawających podczas toczenia niejednorodnego materiału
na przykładzie polimerobetonu”. Wygłoszony przez kol. Radosława Rosika.
Ponadto Zarząd Towarzystwa N-T OiN był współorganizatorem wraz z kołem zakładowym w Politechnice Łódzkiej zebrania swoich członków połączonego z uczestnictwem w nich członków oddziału SIMP w Łodzi:
− 14.01.2020 – Politechnika Łódzka (obecnych 21 osób). Uczestnicy brali udział we wręczeniu nagród
w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym i mogli wysłuchać
referatu przedstawicieli firmy Häring Polska Sp. z o.o. dotyczącej technologii i narzędzi obróbki skrawaniem oraz zwiedzić wystawę o tej tematyce
Członkowie TN-TOiN uczestniczyli ponadto oraz reprezentowali towarzystwo na forum:
− XII Międzynarodowa Konferencja Electromachining 9-11.05.2018 – udział w Komitecie Naukowym: A. Gołąbczak, M. Gołąbczak,
− Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej: XLIII (2021),
− Naukowa Szkoła Obróbki Skrawaniem: XIV (2021),
− CIRP – Marcin Gołąbczak członek z ramienia SIMP,
są aktywnymi działaczami we władzach krajowych SIMP:
Andrzej Gołąbczak – wiceprezes ZG SIMP,
Stanisław Sucharzewski – członek GKR,
Ryszard Grenda, Stanisław Sucharzewski, Małgorzata Sikora, Rafał Izaszek, Radosław Rosik, Danuta
Żelazna, Dariusz Spychalski – Zarząd Oddziału SIMP w Łodzi.
są autorami licznych publikacji książkowych, skryptów, artykułów naukowych: 31 artykułów naukowych w czasopismach międzynarodowych i krajowych, 8 książek i skryptów
Należy podkreślić fakt uzyskania przez kilku członków towarzystwa tytułów profesora, doktora habilitowanego i stanowisk profesora uczelni.
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Komisja ds. współpracy ze szkołami wyższymi i średnimi
Działalność komisji ma na celu utrzymywanie współpracy z władzami Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej oraz władzami średniego szkolnictwa zawodowego.
Komisja pracowała w składzie:
− Małgorzata Sikora,
− Radosław Rosik.
W kadencji 2018 -2022 działania były głównie nakierowane na kontynuację od wielu już lat prowadzonych przez Zarząd Główny i Zarząd Oddziału konkursów:
1.

„Na najlepszą prace dyplomową absolwentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej”.
W poszczególnych latach laureatami zostali:
− 2018 rok – I miejsce praca pt.: ”Konstrukcja komory hiperbarycznej wraz z analizą stanu naprężeń zbiornika ciśnieniowego oraz ramy nośnej” – autor: Bartosz Droś; promotor: dr inż.
Mariusz Urbaniak
− 2019 rok – I miejsce praca pt.: „Konstrukcja i analiza napędu oscylacyjno- uderzeniowego” –
autor: Sandra Zarychta; promotor: dr inż. Marek Balcerzak
− 2019 rok – II miejsce praca pt.: „Obliczenia przepływowe dla modeli silnika typu scramjet” –
autor: Paweł Gołdyn; promotor: dr inż. Tomasz Wajman
− 2020 rok – I miejsce praca pt.: „ Badania robota wężopodobnego bazującego na mięśniach
McKibbena w środowisku symulującym jelita człowieka” – autor: Sandra Zarychta; promotor:
Katarzyna Koter
− 2020 rok – II miejsce praca pt.: „Projekt manipulatora do obsługi gniazda frezarskiego” – autor:
Przemysław Kubryn; promotor: dr inż. Małgorzata Sikora, prof. uczelni
− 2021 rok – I miejsce praca pt.: „Performance analysis and optimization of wind turbine behaviour for various wind conditions using the Blade Element Momentum Method” (pol. “Analiza
wydajności i optymalizacja zachowania turbiny wiatrowej dla różnych warunków wietrznych
przy użyciu metody Blade Element Momentum”)– autor: Jeremi Przewoźny; promotor: dr inż.
Grzegorz Liśkiewicz, dr inż. Vladimir Leble

2.

Ogólnopolski Konkurs o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu
mechanicznym obronioną na państwowej wyższej uczelni technicznej w Polsce:
−

2019 rok – prace, które zakwalifikowały się do II finałowego etapu konkursu:
praca pt.: „Konstrukcja i analiza napędu oscylacyjno-uderzeniowego” –
autor: Sandra Zarychta; promotor: dr inż. Marek Balcerzak
praca pt.: „Obliczenia przepływowe dla modelu silnika typu scramjet”
autor: Paweł Gołdyn; promotor: Tomasz Wajman

−

2020 rok – II miejsce praca pt. „Badania robota wężopodobnego bazującego na mięśniach
McKibbena w środowisku symulującym jelita człowieka” – autor: Sandra Zarychta; promotor:
dr inż. Katarzyna Koter
2020 rok – prace, która zakwalifikowały się do etapu finałowego konkursu:
praca pt.: „Próżnia jako atmosfera (nie) ochronna w procesach azotowania stali narzędziowych sposobem FineLPN – autor: Michał Rybicki; promotor: dr inż. Bartłomiej Januszewicz.
praca pt.: „Projekt manipulatora do obsługi gniazda frezarskiego” autor: Przemysław Kubryna;
promotor: dr inż. Małgorzata Sikora

−

2021 rok – II miejsce praca pt.: „Modyfikacja struktury geometrycznej powierzchni tytanowych wydruków 3D” – autor: Aleksandra Janusz; promotor: dr hab. inż. Jacek Grabarczyk
2021 rok – prace, które zakwalifikowały się do II finałowego etapu konkursu:
praca pt.: „ Zautomatyzowane urządzenie do rehabilitacji ręki” – autor: Wioletta Chmurska;
promotor: dr inż. Katarzyna Koter
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praca pt.: „ Sterowanie swing-up i stabilizacja podwójnego wahadła odwróconego” – ator: Volodymyr Denysenko; promotor: dr inż. Marek Balcerzak
praca pt.: „Performance analysis and optimization of wind turbine behaviour for various wind
conditions using the Blade Element Momentum Method” – autor: Jeremi Przewoźny; promotor:
dr inż. Grzegorz Liśkiewicz, dr inż. Vladimir Leble.
Członkowie komisji wraz z komisją powołaną przez Zarząd Koła SIMP w Politechnice Łódzkiej organizowali uroczyste spotkania na terenie Politechniki, podczas których wręczano dyplomy i nagrody od Zarządu
Oddziału i Zarządu Głównego SIMP.

Komisja ds. szkoleniowych
Pracami komisji przy zarządzie Oddziału SIMP kierują:
− Aleksander Krucki,
− Anna Kieracińska.
Komisję powołano w celu otoczenia opieki nad działalnością szkoleniową i egzaminacyjną działającej
przy oddziale Komisji Kwalifikacyjnej SIMP nr. 310, która pracuje w składzie:
1. Aleksander Krucki
- przewodniczący
2. Piotr Lipigórski
- z-ca przewodniczącego
3. Jolanta Trojanowska
- sekretarz
4. Anna Kieracińska
- członek
5. Sławomir Pilarski
- członek
6. Karol Biernat
- członek
7. Jacek Karczewski
- członek
8. Jerzy Nowicki
- członek (zmarł 13.02.2022r.)
9. Arkadiusz Wilk
- członek
10. Marcin Ponarski
- członek
11. Cezary Tosiek
- członek
12. Zbigniew Chojnacki
- członek
Zadaniem Komisji Kwalifikacyjnej Nr 310 jest sprawdzenie kwalifikacji z zakresu eksploatacji i dozoru
w grupie 1,2,3 (elektryczne, energetyczne i gazowe) zakończone wydaniem świadectwa kwalifikacyjnego.
Działalność w latach 2018 –2022 (I kw.):
Egzaminy
Rodzaj egzaminu

2018

2019

2020

2021

I kw/2022

Eksploatacja

527

1157

916

983

111

Dozór

274

462

466

389

161

Razem

801

1619

1382

1372

272

Szkolenia
Rok

Ilość szkoleń

Ilość uczestników

2018

17

202

2019

27

459

2020

38

214

2021

35

405

2022 (I kw.)

8

38

21
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Pion ekonomiczno-finansowy

Pion ekonomiczno-finansowy pracował w składzie:
− Ewa Holi-Pieńkowska - wiceprezes
− Małgorzata Sikora
- członek komisji ds. finansowych
Wiceprezes pionu realizuje następujące zadania:
− nadzoruje sprawy finansowe oddziału,
− reprezentuje oddział na zewnątrz w zakresie zaciągania zobowiązań wraz z prezesem (pełnomocnictwo łączne),
− przygotowuje i przedstawia zarządowi i Komisji Rewizyjnej sprawozdanie finansowe za dany
rok.
Wiceprezes oddziału pełniący jednocześnie funkcję skarbnika na bieżąco koordynował pracę pionu,
kontrolował wpływy i wydatki oddziału. Wszystkie znaczące wydatki oddziału były podejmowane po uprzedniej konsultacji i w porozumieniu z zarządem oddziału SIMP w Łodzi.
Wpływy składały się z:
− składek indywidualnych,
− składek zbiorowych,
− działalności gospodarczej oddziału tj. wpływy z tytułu działalności szkoleniowej i egzaminacyjnej prowadzonej przez Komisję Kwalifikacyjną NR 310,
− odpisów z ZG SIMP,
− inne (np. odpłatność uczestników za imprezy organizowane przez zarząd SIMP w Łodzi),
Poniesione wydatki stanowiły:
− obsługę administracyjną i statutową naszej działalności,
− fundusz bezosobowy związany z działalnością oddziału,
− dofinansowania do imprez integracyjnych, wyjazdów techniczno-turystycznych organizowanych przez zarząd dla członków stowarzyszenia i ich rodzin,
− nagrody w konkursach prowadzonych przez oddział,
− opłata prenumeraty czasopism technicznych.
− doraźne formy wsparcia finansowego Zamku SIMP w Rydzynie
Corocznie w miesiącu marcu wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych składa sprawozdanie z rocznych wpływów i poniesionych wydatków. Roczny bilans i materiały do sprawozdania przygotowuje księgowa,
która jest zatrudniona na umowę-zlecenie w oddziale SMP w Łodzi. Sprawozdania finansowe są zawsze oceniane przez Komisję Rewizyjną Oddziału SIMP w Łodzi – opinia każdorazowo była opinią pozytywną.
Rozliczenie środków finansowych oddziału z kadencji 2018-2022 jest zawarte w niniejszym sprawozdaniu w postaci tabelarycznej w odrębnym rozdziale.
Inne formy działalności finansowej oddziału:
Oddział SIMP w Łodzi miał swój udział w wsparciu finansowym Zamku SIMP w Rydzynie za które
otrzymał podziękowanie od dyrektora Zamku Zbigniewa Szukalskiego:
2020 rok – przekazano 2.500,oo zł - udział w pracach renowacyjnych przy ostatnich freskach na ścianach Zamku SIMP w Rydzynie
2021 rok – zakup cegiełek – 900,oo zł i zakup obrazów Zamku – 891,25 zł
2022 rok – pomoc finansowa dla Zamku w wysokości 2.000,oo zł

Komisja ds. członków wspierających
Należy stwierdzić, że pozyskiwanie nowych członów wspierających jest szalenie trudne przy obecnej
sytuacji finansowej większości zakładów i instytucji i szalejącej od 2020 roku pandemii. W minionej kadencji
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nie pozyskano żadnego nowego członka wspierającego, wręcz przeciwnie - w roku 2020 i 2021 nie wpłynęła
do oddziału SIMP w Łodzi żadna składka członka wspierającego.

Komisja ds. finansowych
Komisja ma na celu wspieranie działalności wiceprezesa ds. ekonomiczno-finansowych w zakresie
przygotowania rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdania kadencyjnego. Sprawozdania przygotowywała Małgorzata Sikora.

13.4. Pion sekretarza
Pion sekretarz nadzoruje i prowadzi bieżącą obsługę sekretariatu Oddziału SIMP w Łodzi, organizuje
okolicznościowe imprezy o charakterze jubileuszowym oraz prowadzi działalność związaną z promocją stowarzyszenia, integracją członków, życia towarzyskiego, odznaczenia i wyróżnienia członków.

Komisja informacji i promocji
W okresie kadencji pracowała w składzie:
− Małgorzata Kurzyńska - przewodnicząca
− Mieczysław Staniucha - członek
− Stanisław Sucharzewski - członek
Główną działalnością komisji i wymienionych powyżej osób było prowadzenie KRONIKI ODDZIAŁU na
co składało się: zbieranie materiałów z bieżącej działalności i wydarzeń okolicznościowy ich zredagowanie,
opracowanie edytorskie wraz ze zdjęciami oraz wydruk i chronologiczne zamieszczenie w kronice. Należy nadmienić, że działalność obecnej kadencji jest spisana już w czwartym tomie kroniki systematycznie prowadzonej
od ponad 50 lat.
Inną formą działalności komisji była promocja stowarzyszenia przez publikacje artykułów w wydawnictwie „WIADOMOŚCI SIMP. Wśród autorów tych publikacji należy wymienić: Jolanta Trojanowska, Małgorzata Sikora, Stanisław Sucharzewski, Wojciech Stachurski. Na łamach WIADOMOŚCI SIMP były również publikacje dotyczące Oddziału SIMP w Łodzi oraz członków niektórych członków – pisaliśmy i pisano o nas
Wykaz publikacji
WIADOMOŚCI SIMP – Nr 4-5-6/2018
Informacja o wycieczce techniczno-turystycznej w dniach 15-17 czerwca 2018r. „Pocztówki z Mazur”.
Uczestnicy zwiedzali Zakład Urządzeń Technicznych „UNIMASZ” Sp. z o.o. w Olsztynie, Wilczy Szaniec,
Giżycko, Mikołajki, Sanktuarium w Świętej Lipce
WIADOMOŚCI SIMP – Nr 10-11/2018
Statystyczne sprawozdanie oddziału SIMP w Łodzi za okres kadencji 2014-2018
WIADOMOŚCI SIMP – Nr 4-5-6/2019
− Informacja o wycieczce techniczno-turystycznej w dniach 7-9 czerwca 2019r. do Gdynia, Sopot,
Gdańsk. Uczestnicy zwiedzali Stocznię Remontową NAUTA w Gdyni, Europejskie Centrum Solidarności, Katedrę Oliwską, Muzeum II Wojny Światowej i Westerplatte
− Informacja o udziale członków zarządu oddziału SIMP w Łodzi kol. Stanisława Sucharzewskiego –
prezesa, kol. Ryszarda Grendy – wiceprezesa i kol. Jolanty Trojanowskiej – sekretarza w spotkaniu
Makroregionu Centralnego SIMP w Bełchatowie i Łasku w dniach 20-21 września 2019r.
WIADOMOŚCI SIMP – Nr 1-2-3/2020
Prezentacja Koła Uczelnianego SIMP przy Politechnice Łódzkiej, podczas spotkania jednym z punktów
było wręczenie nagrody za rok akademicki 2018/2010 w konkursie na najlepszą pracę Dyplomową
Absolwenta Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej organizowanego przez oddział SIMP w Łodzi
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WIADOMOŚCI SIMP – Nr 7-8-9/2020
Najważniejsze dokonania oddziału SIMP w Łodzi w roku 2019
WIADOMOŚCI SIMP – Nr 1-2-3/2021
Wspomnienie o kol. Lucjanie Zielińskim, długoletnim i zasłużonym członku SIMP w Łodzi
WIADOMOŚCI SIMP – Nr 4-5-6/2021
− Prezentacje członków SIMP działających w strukturach krajowych z okazji jubileuszu 95-lecia
SIMP członków Oddziału SIMP w Łodzi działających we władzach ZG SIMP. Zamieszczono zdjęcia
i krótką charakterystykę osoby: Andrzej Gołąbczak - wiceprezes SIMP, Stanisław Sucharzewskiczłonek GKR SIMP, Wacław Gałecki - członek GSK SIMP
− Obszerny artykuł z uroczystości wręczenia nagród w konkursie o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP
na najlepsza pracę dyplomową o profilu mechanicznym – miejsce uroczystości Politechnika
Łódzka
WIADOMOŚCI SIMP – Nr 7-8-9/2021
Wspomnienie pośmiertne o naszym wieloletnim działaczu SIMP koledze Mieczysławie Staniucha –
członku Honorowym SIMP
WIADOMOŚCI SIMP – Nr 10-11-12/2021
Artykuł z okazji Jubileuszu 85-lecia Oddziału SIMP w Łodzi. Informacja o działalności w minionej kadencji i przebiegu uroczystości jubileuszowych.

Komisja ds. integracji członków
Komisja działała w składzie:
− Danuta Żelazna
− Jolanta Trojanowska
− Tadeusz Bębenek

- przewodnicząca
- członek
- członek

Celem działalności komisji organizowanie życia towarzyskiego członków i ich integrację poprzez organizowanie spotkań integrujących i wyjazdów techniczno-turystycznych tj. szerzenie wiedzy techniczno-krajoznawczej oraz integrację członków SIMP.
−
−
−
−
−
−
−

W okresie kadencji zorganizowano:
„POCZTÓWKI Z MAZUR” – wyjazd techniczno-turystyczny w dniach 15-17.06.2018r. w programie wizyta w Zakładach Urządzeń Technicznych „UNIMASZ” Sp. z o.o. w Olsztynie
wycieczka do Planetarium w Łodzi na seans pt. „Niezbadane Światy” w dniu 12.04.2019r.
GDYNIA-GDAŃSK-SOPOT – wyjazd techniczno-turystyczny w dniach 07-09.06.2019r. w programie
zwiedzanie Stoczni Remontowej NAUTA w Gdyni
spotkanie wigilijne w dniu 14.12.2018r.
spotkanie wigilijne w dniu 13.12.2019r.
wyjazd grupy kolegów z koła zakładowego SIMP przy Politechnice Łódzkiej na Targi do Kielc w dniu
20.10.2021r.
spotkanie z okazji Jubileuszu 85-lecia SIMP w Łodzi w dniu 17.09.2021r.

Komisja ds. osobowych, nagród i odznaczeń
Komisja działała w składzie:
− Mieczysław Staniucha
− Jolanta Trojanowska
− Tadeusz Bębenek

- przewodniczący
- sekretarz
- członek

Do zadań komisji należało:
− weryfikacja nowo wstępujących członków SIMP
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−
−

wnioskowanie i weryfikowanie kandydatów do odznaczeń i wyróżnień z kół, sekcji i towarzystw naukowo-technicznych
prowadzenie na bieżąco ewidencji przyznawanych odznaczeń członkom SIMP – prowadzona
jest Księga Odznaczeń

Liczba nowoprzyjętych członków SIMP w poszczególnych latach:
Rok

ilość osób

poniżej 40 lat

2018

4

2

2019

5

3

2020

1

-

2021

4

3

I kw/2022

1

-

Imienny wykaz koleżanek i kolegów odznaczonych w kadencji 2018 - 2022
Godność Honorowy Członek SIMP
1. Ryszard Grenda
2. Witold Opasewicz
Polskie Lobby Przemysłowe –„Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego
Przemysłu)
1. Andrzej Styczyński
Wpis do Księgi Zasłużonych Techników ŁRF SNT-NOT
2. Donat Lewandowski
3. Andrzej Styczyński
Odznaka im. Henryka Mierzejewskiego
1. Ewa Holi-Pieńkowska
2. Stanisław Jędrzejek
3. Józef Kaczmarek
Złota Honorowa Odznaka SIMP
1. Krzysztof Bryl
2. Zbigniew Selerowicz
3. Ryszard Janczyk
4. Wiktor Bem
Srebrna Honorowa Odznaka SIMP
1. Łucja Sobieszańska
2. Andrzej Getler
3. Henryk Biegański
4. Łukasz Piotr Kaczmarek
5. Paweł Lajmert
6. Janusz Jarzębowski
7. Anna Kieracińska
Brązowa Honorowa Odznaka SIMP
1. Dariusz Bednarek
2. Adam Śliz
3. Mariusz Szubski
4. Emilia Wołowiec-Korecka
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5.
6.

Dariusz Ostrowski
Radosław Rosik

Dyplomy Zarządu Głównego SIMP
1. Józef Kurek
2. Małgorzata Sikora
3. Jacek Sawicki
4. Hieronim Korzeniewski
5. Donat Lewandowski
6. Franciszek Oryński
7. Zbigniew Pawelski
8. Wojciech Kacperski

14. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W KADENCJI
2018

2019

2020

2021

278 278,16

316 069,88

454 179,22

638 022,12

28 408,76
245 999,00
4 869,40

2 570,72
257 000,00
4 648,92

144 179,32
310 000,00
3 652,76

634 369,36

WPŁYWY

213 905,12

408 614,49

420 176,46

410 957,86

WYDATKI

176 113,40

270 505,15

236 333,56

317 254,08

SALDO (koniec roku)

316 069,88

454 179,22

638 022,12

731 725,90

2 570,72
257 000,00
4 648,92

144 179,32
310 000,00
3 652,76

634 369,36

728 073,14

3 652,76

3 652,76

SALDO (początek roku)
1. Oddział
- konto + kasa
- lokaty
2. Polskie Tow. Inż. Motoryzacji

1. Oddział
- konto + kasa
- lokaty
2. Polskie Tow. Inż. Motoryzacji

3 652,76
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